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Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtäviin

Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön
tehtäviin
Seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat varmistaa kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtävissä tarvittavan osaamisen asettamalla virkaan tai tehtävään valittavista etusijalle sellaiset henkilöt, joilla on tehtävään soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto.
Ammatillisia tutkintoja on tutkintojärjestelmässä tällä hetkellä reilut 160. Kaikki niistä ovat laaja-alaisia ja joustavia ja ne myös tarjoavat valinnan mahdollisuuksia erikoistua tutkinnon sisällä. Niissä on
myös useampia, jotka tarjoavat osaamista seurakuntien ja seurakuntayhtymien kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtäviin. Joitakin tällaisia tutkintoja on lueteltu alla.
Työnantajan on suositeltavaa selvittää kulloiseenkin tehtävään parhaiten soveltuvaa osaamista tarjoavaa tutkintoa Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden (ePerusteet) avulla. Ajantasainen tehtävänkuvaus on myös hyödyksi sopivan tutkinnon löytämisessä.
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöhön ja hautausmaatyöhön sopivaa osaamista tarjoavat mm. seuraavat ammatilliset tutkinnot:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, seurakuntapalvelun osaamisala
(suntio). Se tuottaa osaamista kirkon tai seurakunnan tilan valmisteluun jumalanpalvelusta
ja kirkollisia toimituksia varten, tilojen käyttäjien opastamiseen sekä käytännön edellytysten
luomiseen seurakunnan tiloissa tapahtuvalle hengelliselle toiminnalle. Lisäksi tutkinto tuottaa osaamista tilojen siisteyden ja turvallisuuden sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
kiinteistöjen ja irtaimiston valvonta- ja hoitovelvoitteisiin.
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (kiinteistöhoitaja tai toimitilahuoltaja)
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (kiinteistönhoitaja at tai toimitilahuoltaja at)
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
Puutarha-alan perustutkinto (puutarhuri)
Puutarha-alan ammattitutkinto (viheraluerakentaja tai puistopuutarhuri)
Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (viheraluemestari)
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (kokki)
Ruokapalvelujen ammattitutkinto (suurtalouskokki, ravintolakokki)
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Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän tutkintoja, niiden osia ja pienempiä kokonaisuuksia
voi hyödyntää myös palveluksessa olevan henkilöstön osaamisen kehittämisessä.
Lisätietoa ammatillisista tutkinnoista löytyy Opetushallituksen ePerusteet-palvelusta. Koulutustarjonnasta voi saada tietoa opintopolku.fi -portaalista. Tietoa kirkon alan ammateista ja niissä vaadittavasta osaamisesta ja tutkinnoista on seuraavilla nettisivuilla: evl.fi/ammatit ja evl.fi/tutkintopaatokset.
Sivuja täydennetään parhaillaan mm. kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön osalta.
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